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RAADSVOORSTEL 
 
 
Onderwerp: Restauratie Oostbeer aan de Commandoweg 
 
Samenvatting: 
De monumentale Oostbeer aan de Commandoweg verkeert in een slechte staat van onderhoud. 
Regionaal heeft de restauratie van de Oostbeer de hoogste prioriteit om voor een provinciale bijdrage van 70% 
van de restauratiekosten in aanmerking te komen. 
De dekking van de resterende investering van 30% van de kosten ten laste van de begroting wordt ter 
beoordeling voorgelegd aan de toezichthouders Provincie en BZK. 
Het voorstel om geen aanvraag om een bijdrage in te dienen om het rijksmonument te restaureren wordt door 
het college van BenW ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
 
Inleiding: 
Met de brief van 28 mei 2014 heeft de LPV aan het College van BenW gevraagd "om bij de viering van 700 jaar 
stadsrechten in de gemeente Vlissingen de mogelijkheden te onderzoeken het historische verleden van de 
stad, door herstel en renovatie te behouden". 
citaat "Door aanvraag van financiële fondsen kunnen deze misschien mogelijk worden gemaakt". 
 
In deze brief wordt onder andere genoemd "de oude Napoleontische waterkering De Beer bij de oude 
slikhaven" tegenwoordig genoemd De Oostbeer gelegen aan de Commandoweg. 
 
In antwoord op deze vraag heeft het College van BenW aangegeven dat met behulp van externe financiers in 
de afgelopen jaren gestart is om aansprekende historische locaties te restaureren en onder de aandacht van 
het publiek te brengen. Genoemd zijn het Dokje van Perry, de Kazematten, Fort Rammekens, de Oranjemolen 
en het herdenkingsgebied Tweede Wereldoorlog (Uncle Beach). 
 
Zo wordt in 2015 een digitale wandelroute (in de vorm van een app) gelanceerd die de bezoeker langs alle 
vestingwerken van de stad - zoals de West- en Oostbeer - zal leiden. 
BenW besluit deze brief met de constatering dat het staand beleid is om dit proces te blijven uitbreiden en 
hierbij maximaal gebruik te maken van externe financieringsstromen. 
 
Inmiddels is de artikel 12 status aangevraagd en staat de gemeente onder financieel toezicht van Provincie en 
BZK. 
De gemeenteraad kan besluiten een aanvraag om een provinciale bijdrage in de restauratiekosten van De 
Oostbeer aan de Commandoweg bij de Provincie in te dienen. 
De toezichthouders Provincie en BZK beoordelen op 19 maart as. de gemeentelijke investering ten laste van 
de begrotingspost "onrendabele investeringskosten". 
 
 
Beoogd resultaat: 
Voor de restauratie van de Oostbeer kan een bijdrage van de Provincie van 70% van de geraamde 
restauratiekosten aangevraagd worden. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage ten laste van het 
budgetjaar 2016,  
moet uiterlijk op 15 april 2015 een complete subsidie-aanvraag ingediend worden.  
De resterende 30% van de geraamde restauratie kosten Oostbeer kunnen gedekt worden uit de begroting ten 
laste van "onrendabele restauratiekosten" onder voorwaarde dat de toezichthouder akkoord gaat met deze 
investering. Zonder subsidie van de Provincie is restauratie ook op termijn financieel onhaalbaar. Het 



 

rijksmonument raakt dan nog verder in verval en kan als verloren worden beschouwd. 
 
 
Argumenten: 
Reden (nog) niet openbaar: Economische of financiële belangen van de gemeente  (artikel 10, tweede lid, 
onder b, van de Wob). 
 
- De gemeente zal ondanks de financiële positie haar eigendommen in onroerend goed als een goed huisvader 
moeten onderhouden, in het bijzonder als het de monumentale vestingwerken betreft. 
- De Provincie Zeeland verdeelt jaarlijks de rijksbijdrage voor de restauratie van rijksmonumenten ad. ca. € 1,4 
miljoen op grond van de regionale prioriteiten. 
  In de regio Walcheren is met de gemeenten Middelburg en Veere overeengekomen om de restauratie van de 
Oostbeer in 2016 de hoogste prioriteit te geven.  
  Zonder de bijdrage van de Provincie is de restauratie voorlopig financieel onuitvoerbaar en kan het 
rijksmonument als verloren worden beschouwd. 
- De kans dat de gemeente Vlissingen in 2016 in aanmerking komt voor 70% subsidie van de subsidiabele 
restauratiekosten is groot, mits tijdig een financieel haalbaar en compleet restauratieplan inclusief een          
monumentenvergunning ingediend kan worden. 
- De uiterlijke indieningstermijn bij de provincie is 15 april 2015.  
 
 
Kanttekeningen: 
De eigen bijdrage van de gemeente bedraagt 30% van de subsidiabele restauratiekosten. 
Deze eigen bijdrage van 30% kan gedekt worden uit de begrotingspost "onrendabele restauratiekosten" van 
het programma Ruimtelijk Ontwikkelen. 
In de adviesraad van 12 maart as. stelt het College de raad voor geen aanvraag om een bijdrage voor de 
restauratie van de Oostbeer in te dienen. 
Indien de raad alsnog haar voorkeur uitspreekt voor deze investering kan het voorstel op 19 maart as. ter 
beoordeling voorgelegd aan de toezichthouders Provincie en BZK. 
De gemeenteraad kan vervolgens op 26 maart as. een afgewogen besluit nemen. 
 
 
Kosten, baten en dekking: 
Op 22 sept. 2014 heeft Bouwkundig Adviesbureau Luteijn in opdracht van Beheer Leefomgeving een globale 
kostenraming opgesteld, gebaseerd op een technisch opnamerapport van 19 sept. 2014. 
 
De geraamde subsidiabele restauratiekosten bedragen                                €  excl. BTW. 
Voorbereidingskosten architect en adviseurs geraamd op 10%                       "      "       " + 
Totale subsidiabele restauratiekosten Oostbeer                                            €  excl. BTW.          
Af: 70 % subsidie uit de provinciale verdeling rijksbijdrage monumenten           "    "        " -/- 
Eigen bijdrage gemeente Vlissingen                                                              €  
 
De eigen bijdrage kan gedekt worden uit de begrotingspost onrendabele restauratiekosten na instemming van 
de toezichthouders Provincie en BZK. 
 
 
 
Uitvoering: 
In 2016 onder voorwaarde dat de gemeenteraad besluit tot restauratie van de Oostbeer, de toezichthouders 
Provincie en BZK instemmen met 100% inzet van de begrotingspost "onrendabele restauratiekosten" en de 
Provincie een subsidie verleend van 70% van de subsidiabele restauratiekosten. 
 
 
 
Evaluatie: 
N.v.t. 
 
Communicatie/burgerparticipatie:  
 



 

Bijlage(n):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

B & W - BESLUIT 
 
Registratienummer: 627966 
 
 
Het College van B&W stelt de Raad voor te besluiten: 
1. Overwegende de financiële positie van de gemeente besluiten geen aanvraag om een financiële bijdrage 
van 70% van de geraamde restauratiekosten in te dienen bij de Provincie voor de restauratie van de 
monumentale Oostbeer aan de Commandoweg; 
2. De resterende investering van 30% van de geraamde restauratiekosten niet te dekken ten laste van de 
begrotingspost "onrendabele restauratiekosten" van het programma Ruimtelijk Ontwikkelen. 
 
 
 
 
Vlissingen, 3 maart 2015 
 
 
de 1e loco secretaris, 

 
 
Rob Schiettekatte 
Bestuurs-/directiesecretaris 



 

RAADSBESLUIT 
 
Registratienummer: 627966 
 
 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit: 
1. Overwegende de financiële positie van de gemeente besluiten geen aanvraag om een financiële bijdrage 
van 70% van de geraamde restauratiekosten in te dienen bij de Provincie voor de restauratie van de 
monumentale Oostbeer aan de Commandoweg; 
2. De resterende investering van 30% van de geraamde restauratiekosten niet te dekken ten laste van de 
begrotingspost "onrendabele restauratiekosten" van het programma Ruimtelijk Ontwikkelen. 
 
 
Vlissingen,  
De raad voornoemd, 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 


